6. Lecke
SRIBUS (vázlat)
A SCRIBUS egy teljes értékő asztali kiadványszerkesztı (DTP = Desktop Publishing)
alkalmazás, amely a szövegszerkesztıkkel ellentétben a gépelési modell helyett a
bemásolásmodellen alapul. Másik megközelítésben a SCRIBUS egy PDF-motor köré épített
kezelıfelületet. Ez a motor ugyanis nagymértékben leegyszerősíti a nyomdakész, magas
felbontású PDF-állományok és a teljesen interaktív PDF-fájlok készítését. A SCRIBUS képes
ugyanis PDF-állományokat, webes őrlapokat és interaktív PDF-dokumentumokat készíteni.
A kiadványszerkesztı alkalmazások abban különböznek a szövegszerkesztıktıl, hogy a
szöveg, a képek és a grafikák elhelyezésével sokkal nagyobb fokú pontossággal dolgozhat a
felhasználó. Mind ez idáig kizárólag a kiadványszerkesztı programok képesek a szöveget és a
képeket, valamint az egyéb grafikai elemeket egyszerően és nagy pontossággal
összeszerkeszteni. Minden egyes elem elhelyezését századhüvelyk/inch vagy
századmilliméter pontossággal tudjuk befolyásolni. A SCRIBUS teljes körően támogatja a
nyomtatásban használt CMYK (cián, bíbor, sárga, fekete) színkezelést.
A kiadványszerkesztı alkalmazásokban a szöveg is egy keretbe (dobozba) zárt objektum,
akárcsak a képek vagy egyéb alakzatok. Ez lehetıvé teszi a szöveg pontos elhelyezését és
folytonosságának megteremtését az oldalon. A SCRIBUS segítségével könnyedén hozhatunk
létre különleges hatásokat, például valamilyen szögben futó szöveget, netán önmőködı
folytonosságú többoszlopos szöveget. A rétegeket vagy az objektumokat egymás fölé
helyezhetjük (maszkolás), ilyen módon látványos képi hatásokat készíthetünk.
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további szerkesztı munkához. Jó hír, hogy a készülı legfrissebb SCRIBUS változat már
támogatni fogja a jegyzetelt, hivatkozott ODT formátumú szövegek importálását.
Ha képet szeretnénk csatolni a dokumentumunkhoz, elıször készítenünk kell egy képdobozt,
ezútán tudjuk a képet az oldalra illeszteni. A gyorsabb mőködés érdekében egy elınézeti kép
jelenik meg a dokumentumban egy láthatatlan hivatkozással az eredeti képre. Fontos: a
SCRIBUS szerkeszthetı SLA fájlformátuma csak ez a hivatkozást ırzi meg, az eredeti képet

teljes felbontásban csak a nyomdakész fájlokhoz (PDF) csatolja, ezért a szerkesztési munka
befejezéséig a képfájlokat ne töröljük a számítógéprıl és ne is helyezzük át azokat egy másik
mappába.
A SCRIBUS tartalmaz néhány hasznos rajzolóeszközt is: különféle stílusú vonalakat,
sokszögeket, Bézier-görbéket rajzolhatunk, a megrajzolt objektumokat és átmeneteket
színezhetjük és árnyalhatjuk (blending), kiemelhetjük térbeliségüket. A SCRIBUS képes
továbbá a betőtípusok átalakítására is: a betőket görbékre vagy körvonalakra bontja,
amelyeket aztán tetszésünk szerint alakíthatunk.
A SCRIBUS használatakor célszerő stílusokat definiálni, több oldalas dokumentumok
esetében pedig Mesteroldalt/kat létrehozni.
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A dokumentum PDF-é való alakításakor, mentésekor számos beállítási lehetıség áll
rendelkezésre. Ügyeljünk a dokumentumban használt fontkészletek beágyazására, valamint ha
sok képet csatoltunk akkor azok tömörítésének beállítására a felhasználás célja szerint. Nem
nyomtatásra szánt dokumentumokmál a képek tömörítésével jelentıs fájlméret csökkenést
érhetünk el.
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